
Een stad met een ztel

Berry Dongelmans is 66n van
de vijf auteurs van het lii-
vige overzichtswerk Stad aan
boehen en de geliiknamige
tentoonstelling in Stedelifk
Museum De Lakenhal. Rick
Honings, aio Modetne Let-
terkunde, bezocht de ten-
toonstelling en recenseerde
het boek.

Toen de Zwttser Albrecht von
Haller in de jaren 1725-1727
bii Herman Boerhaave medi-
cijnen studeerde, viel het hem
op dat Leiden een echte boekenstad was. In ziin
dagboek schreef hij: qWeil ich eben von Btichern
schreibe, so filt mir ein, da8 an keinem Orte der
\Welt so viel Leute von Biichern leben als in Ley-
den. Ganze Stta8en sind voll Buchhdndler, und
alle \X/inkel voll Drukereyen.'Leiden neemt in de
boekgeschiedenis een bij zondete plaats tn. Yznaf
de middeleeuwen kende de stad een btuisende
boekcultuu r, w^ar wetken geschteven, geprodu-
ceerd, vethandeld en gelezen werden. De sporen
van meer dan zevenhondetd jaar boekgeschie-
denis liggen op verschillende plaatsen in de stad
voor het oprapen. In de Leidse universiteitsbi-
bliotheek en in het Regionaal Archief wotdt een
unieke coilectie Leidse handschriften en drukken
bewaard. Ook andere archieven, zoals datvan de
I(oninklijke Bibliotheek, bevatten Leids mateti-
aal. Voor de tentoonstelling Stad aan boeken, Zeuen

eeuwen leqgn in l.eiden, die van 22 februatr tot en
met 1 juni 2008 in Stedelijk Museum De Lakenhal
te bezichtigen is, werden alledei bijzondere stuk-
ken bijeengebtacht. Het resultaat m^g er zijn: een
ruim opgezette, unieke tentoonstelling en een uit-
voerlg overzichtswerk: Stad uan boeken, Handschift
en druk in l-,eiden, / 264-2000.

Topstukken
\7ie de tentoonstelling bezoekt, wotdt getroffen
door de grote vadeteit azn stukken. Aan de hand
van tweehonderd bijzondere, spraakmakende,
maaf soms ook doodgewone boeken, wordt de

bezoeket door zeven eeuwen Leidse boekgeschie-
denis geieid. Voor de boekenliefhebbet is het een

feest det herkenning, hoewel er ook nog veel,te
ontdekken valt. Drukken en handschriften die

vaak genoemd worden,ma^r die hij nog nooit had
geziei, kan hij nu eindelijk eens met_eigen ogen
Eewondere n. Zo zlin daar de vriendenboeken van

de oudst overgelevetde documenten van Leidse
bodem - de tand des tijds heeft doorstaan eri
thans wordt getoond. Dat geldt evenzeer voor
het reusachtige kootboek van de Pieterskerk uit
het midden van de zestiende eeuw, dat ondanks
de beeldenstorm en de komst van het calvinisme
ongeschonden bleef. Bij zondete stukken zijn ver-
det het Discoars de la mithode, het in Leiden uit-
gegeven debuut van Ren6 Descartes dat in 1'637

verscheen, evenals een Statenbijbel uit datzelfde
jaar. Natuudijk is ook De Braae Hendikvan Nico-
laas Anslijn te zien, het meest herdtukte kindet-
boek van de negentiende eeuw met de bekende
beginregel 'I{ent gij Henddk niet, die altsid zoo
beleefdlijnen hoed afneemt als hii voorbij gaat?'

Het boek was de absolute bestseller van uitgeve-
rif Du Mortiet, en beleefde n 1,877 de zes igste

druk. Intetessant is verder het nationaalsocialisti-
sche weekblad Volk en Vaderland (1933-1,944), dzt
in Leiden werd gedrukt. Het bevat talloze adver-

tenties van sympathiserende bedriiven, die niet
met n zm en toenaam genoemd wilden worden
en daarom schuilgingen achter een nummer, zo-
als tegenwoordig in Contactadvertenties gebeurt.

De tentoonstelling als geheel is prettig en over-
zichteliik inserichi, in drie delen: middeleeuwen,
zeventiende"en achttiende eeuw, en negentiende
eeuw tot heden. Bovendien wordt er gebruik ge-

mzaktvan de modetne middelen, zoals een audio-

en uideotoar.Zokznde bezoeket bij het portretvafi
de jonggestorven zeventiende-eelril/se geleerde

|ohannEi Thysius een digitale tondleiding maken
door de Bibliotheca Thysiana aan het Rapenburg.
En als het gaat over de werkomstandigheden bij
uitgeverij Sijthoff aan het einde van de negen-
tiende eeuw, wordt de bezoeker getrakteerd op
enkele - voor de gelegenheid ingesptoken - in-

RecerusrE

twee Leidse helden: Janus Dou-
sa en Jan van Hout. Vooral de
geillustreerde bijdrage van Van
Hout in het vriendenboek van
Dousa is geweldig om te zien.
Tot de verbeelding spreken ook
de brieven die tijdens het Leids
Ontzet per duivenpost werden
verstuurd; de gaatjes in de do-
cumenten getuigen daar nog
van. Ook op het gebied van de
middeleeuwse letterkunde be-
vat de tentoonstelling topstuk-
ken. Het is fascinerend dat een
oorkonde utt 7266 - een vano
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terviews met werkgevers en werknemers. Het brengt de tento.on-

stellins n6q meer iot leven als we een Leidenaat hoten vertellen

ou", ,iin linge werktijden. In de zomer werkte een letterzetter

vazk van r.a".ro, 's morgens tot acht uuf 's avonds' Het werk in

de uitgeveriiwas bovendienzwaat en ongezond'

Naslagwerk
Nu eeibezoek aan de Lakenhal kan de boekenliefhebber zich

l^urn uun het wetk Stad uan boeken, dat ter gelegenheid van de

tentoonstelling verscheen. Het bestaat net als de tentoonstelling
uit drie delenidie allemazl een andere lay-out hebben_en doot

verschillende vormgevers ziin opgemaakt' Een overeenkomst ts

de overstelpende h6eveelheid kleurenillustralies, die het tot een

feest maken om in het boek te lezen en te bladeten. Daatnaast

vofmen de dde delen samen , dankzli de vele feiteliike informatie,

een nuttig naslagwerk. Het bevat aliedei anekdotische kadertek-

,*n orr.r-bijzofidere Leidse zaken en gebeurtenissen, zoals de

irrstortirrg van de tofen van de Pieterskeik in de nacht van 4 op 5

m 
^rt 

1,5'12 en de verdediging van de slavernij door de (zw.artel)

srudent Jacobus Elisa Johlanies Captein rn ztin proefschrift uit

1,742.

Het eefste deel, over de middeleeuwen, dat geschrev_en is door
Andr6 Bouwman en Ed van der vlist, maakt duidelifk dat de

overgeleverde stukken uit deze tif dvooral van_amlteliike, gerech-

telijlie en religieuz e zard zrin.F.r ziln nauwelijks.'Literaite' teksten

bewaard,gebieven. Dat dit wel anders is voor de zevent-iende en

achttiendE eeuw ('het Gouden Tijdperk van het Leidse boek)
laat paul Hofttjzei zien in het tweede deel. De stichting van de

univetsiteit gaf een belangriike impuls aanhet Leidse boekwe-

z en. Erwe ri z eps e en s p e c"iaie acad-emiedrukkgr aangewe z en, die

het drukwerk voor de univetsiteit vetzotgde.Daatnaast waren ef

vele andere boekhandels, die vrijwel alTemaalin de buurt van het

Rapenburg - het centrum van de academische wereld - wafen

ee.;estigd."Het opkomende genootschapsleven in de tweede helft

ir' d"T.httiende eeuw gaf iveneens een stimulans aan het L_eid-

se boekenbedrijf. In heilaatste deel van het boek, Van De Braue

Hendrik tot de'Speed Master', geschreven door Berty Dongel-
mans, staan de negentiende en twintigste eeuw centtaal, wzaitn
boekhandel en uit[everii verder gemoderniseerd., geprofessiona-

Iiseerd en gespeciiliseeid werden. Aan de hand van.sprekende

voorbeeldJr 6n opmerkeliike boeken loodst Dongelmans ons

door deze periode heen om te eindigen bii h_et.{gt"t. tiidpetk.
io.r..rdooi krijgen we veel informatie over Leidse boekhande-

laren en -winkeii uit het heden en het vededen'

De tentoonstelling en het boek bewiizen dat et in Leiden tot
op de dag van uuidu gbiizondere boekactiviteiten worden ont-

piooid, 
"fi 

dut is een gjed teken. Immers, zoals Ciceto al schreef:
*E.r, krm., zonderb"oeken is als een ychazm zondet ziel', en dat

gaat ook op voor een stad.

tNck Honings /

Andr6 Bouwman, Ed van der vJist, Berry Dongelmans [e.a.]: stad uan boeken.

Hanttvhrift en druk in Ltiden 1260-2000. Leiden: Primavera Pers & Uitgeverii

Gingko, 2008. ISBN 978-90.5997-054.0. € 39,50' 47I p. Verschenen ter ge.

tege.rheid van de tentoonstelling 'Stad van boeken. Zeven eeuwen lezen in

Leiden'. Stedeliik Museum De Lakenhal, tot en met 1 iuni 2008'
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